
força da Im
-------------------------------------------------------------------------

A
pois é ela, com
orien tando-a,

A DO POV'O politicas

A GAZETA
Sem quaisquer Iiga�ões

�JAIRO

---------------- -----------------

de Novembro de 1937

�ALLADO
------

INU�IERO 1010

PARADA MILITAR
DIA

NO lCONflRMADO
I na interventoria

•. J

Foi instalada ante-ôntem na, A ELEGANCIA MASLUINCA
vila de Concordia, com grande re-. EXIGE� UM BÓM CHAPEU.

gosijo popular, uma coletoria Ie- I « CREPI» E' O UNICO. NO
deral. I "O PARAIZO"

• �1.1I '·!.l1Ui \llls /j;j
Imprensa é hoje um poder publico maior que todos Ô& ,.,ou·tros,

sua extraordlnarlajfcrça de sugestão, que canaliza a opinião,
(PALAVRASlfIDO SR••"RAN�IS�O DE �AMPOS� MINISTRO DA JUSTIÇ�")

HIO� 13 - Falando á imprensa� o sr.

IFloanciseo �ampos� minístro da Justi�a� de
elarou que o governo está agindo ,ás cla
ll"as� no sentido de dar ao país a fôrma con
dizente com os seus anseios� estando-se a

operar a trall�dol-ma�ão sen. abalos. Apro
,reítand3 o ensejo� disse esperar� eomo fa
tor p.-eponderante de exito� a colaboraeão
t&lttrioticu de todos os jornalistas. " ...\ Im

prensa é hoje um poder publicomaior que
todos os olltros� pois é ela� COlO sua extra..

ordiD�u-ia fOI-ea de sugestão� que canaliza
n opinifio� (n-jeDta!ld()·a.�� O ministro sali
enta que se refere aos jOI-nais de orienta
�ão e!evada e lião aos jornais que fazem
étJlen3s il1dustI-ia.

------------------------------
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ANO
f'roprieiario e Diretor Responsavel

IV I Florianopolis, Sa b ado 13

15
Comemorando a data aniversaria da procla

mação da República, o 14 B. C., sob o comando do I

ilustre oficial Ue.-cel. Candido Caldas, desfilará, ás I
9 horas, de segunda-feira próxima, pelas principais'
ruas da Capital.

tr�ESGATAN DO

compromissos contrai
dos ha 20 anos

400 operarios soter
rados! Cavalcanti

agradece ao diretor
de

("

A Gazeta" I

o Cei.
A atuação tio nosso ilustre con

terraneo sr. Mauro Ramos,a fren
te da edilidade de Florianopolis,
vem destacando-se pela operosi
dade, dinamismo e dedicação em

pregados em prol dos interesses
dos seus m ur.icipes, dotando a

nossa capital de melhoramentos

proveitosos e que de ha muito
nos re3sentiamos.
Agora, num louvavel gesto o

governador da cidade acaba de

pagar ao Banco Nacional do· Co-
inercio a importancia de ..

25:000$000, saldo ele velha dívida
da nossa municipalidade para com

aquele conoeituado estabelecimen
to de crédito.

Essa dívida foi contraída cêrca
de 1916 011 1917 e montava a 250
contos.

Está, assim, a Prefeitura livre
dêsse vultoso compromisso, que
foi, todo êle, liquidado com os re

cursos ordinários.
Felicitamos calorosamente o

prefeito sr. Mauro Ramos, pelo seu notavel gesto, merecedor dos

ma!�_��_t��iasti�os encomios:...__ '
1\ I. [,

REINTEGRADO :Circo Norte Ame-f

TSUMAGOI, ll-Quatrocen
tos trabalhadores das minas de
cobre da aldeia de Kaizuma, na

prefeitu ra de Nagano, foram so

terrados por uma barreira da
montanha Romannashi Yama.
Não se sabe o numero de mor

tos.

Do ilustre tenente-coronel Fran
cisco Pessoa Cavalcanti, recebemos
o seguinte gentil cartão de agra
decimento, que muito nos penho
rou:

-"Ao eminente jornalista Jairo
Calado, com suas cordiais saudá
cões.muíto penhorado agradece a no
ta de A CAZETA, a respeito da sua

gestão na 10a. C. R., a qual atribue
a um exceS!io. de IJfneJ'osidade do
ilustre diretor do dite: vespertino".

Ao brilhante oficial renovamos
os protestos dos nossos agradecí
mentes pela gentileza do seu fidalgo
cartão.

Dr. Altamiro
Guimarães

Encerrados os trabalhos da As
sembléia Legislativa do Estado, é
nosso dever, como orgão indepen
dente, salientar o modo de como

se houve na presidencia daquela
, casa, durante o interregno parla
mentar que findou, o dr. Altami
ro Guimarães.

BOINAS, CARAPUÇAS DE
FELTRO E LANS EM NOVE

LOS DAS AFAMADAS MAR

CAS DA CIA. UNIAO FABRIL

CASA "O PARAIZO"

A Visita da Exma. Senhora ou Senho.-ita

PREFEITO MAURO RAMOS

Almoxarifado geral
Por resolução do sr, Governador

do Estado foi nomeado o sr. EmiUo
Meyer par. o cargo de Almoxarife
Geral, ficando dispensado das fun
ções de Almoxarlfe da Diretoria de
Obras Pu'blicas.

o padre Arruda
t::amara

•

ncano

RECIFE 12-Um dos primei- _

Com um_ espetaculo hoje, matí-
: I

.
.

I nee amanha as 15 horas e uma
ros atos a�smados pe.o mte.rv.entor grandiosa função á noite, despede-
coronel Vilanova, fOI a reintegra- se de Florianopolis, onde tão gran
ção do padre Arruda Camara, de sucesso alcançou a importante
no posto de tenente-coronel ho- e gra�de C�mpanhia Eques.tre e

.

li '. b zootogíca, CIrCO Norte Amerícano.
norano da po ICIa pernam ucana.

E' de crêr, a vista do êxito de to-
das as funções, que o pavilhão seja
pequeno para conter o povo, a

quem o Circo Norte Americano dei-

Homenagem xará recordações.
Os programas das ultimas tun-

a Deodoro N�:;�:i;;n"
no,o,.

DR. HENRIQUE DODSWORTH

RIO, 12 - O chefe da Nação,
por decreto de hoje, confirmou
a nomeação de inventor do Dis
trito Federal, do sr. Henrique
Dodsworth.

INSTALADA
A �OLETORIA
FEDERAL DE
�ON�ORDIA

GARDEN PARTY
�:�Ir;�"""''"
Terâ lugar à�;nhã,lás 14 horas

o grande "Garden Party" ,na chá
cara da Estação Agronomica, em

beneficio do Preventorio dos La
zaros.

Um programa caprichosamente
organizado, com lindos bailados c

musicas, verdadeiras atrações.Com
a finalidade de levar a população
a uma obra aILamente cristã, que
é o obulo ao filho do Lázaro, ::J.

comissão organizadôra proporcio
na aos que alí forem horas de
prazer e diversão.
A entrada é gratis, custando a"

mezas a modica quantia de 5$000.
Alem do mais está organizado um

perfeito serviço do bar, com be
bidas geladas, sorvetes etc. E' de
crer que o caridoso povo de Flo
rianopolis leve o seu concurso

"áquela obra de bencn erencia.

P�RI' f. C.
Chegou hoje, pela manhã,a est a

capital a brilhan te embaixada do
valoroso Perí F.C., de Mafra, que
disputará dois jógos nesta capita',
sendo o primeiro amanhã frente
ao Avaí e dia 15 próximo contra
o Figueirense.
Em companhia dos distinto,

desportistas Manoel Morais e

Carlos Moritz, visitaram-nos ho.e
os srs. Antonio Baggio, nosso pre
sado amigo e dedicado presidente
do Perí F.C. e Silvio Nobrega,
ecretário geral daquele grern i..
esportivo.

------- --------_.--------

E� Aguardada com Prazer

Aprecie com seu

As belas
Foi exonerado Amoldo Luz, do

cargo de ajudante de almoxarife da
Diretoria de Obras Publicas e no

meado para C! cargo de almoxarife

I da mesma Dire_!oria.. Ao acêrto do seu proceder, á
Pela resolu�ao rr , �7, .fOI nomea- fidalguia do seu porte á orienta-

I
do Nelson FabIO da Stlveíra, para o

z., :
..

I " b 11 Icargo de sub-ajudante de aímoxan. ç.ao imprmnua aos tra ? lOS, se i

te da Diretoria de Obras Publicas. ficou devendo a normalidade nas, O__ �_.
. diretrizes altamente patrioticas,

"li GAZET -,,\�� dos legisladores estaduais catari- i
n�nses. I

For ser feri.r,(Jo nacíonar '
.. ão >� O dr. Altamiro Guimarães re-

culaiá segund",-fe[ra !5 do correu '';'. I velou-se no alto posto que ocu

este díarío. pou, um espirito de larga visão
e um ardoroso propugnador do

- engrandecimento e do progresso .:
da nossa terra.

Exercendo, em razão do cargo,
por várias vezes, a suprema ma

gistratura do Estado, manteve-se
com uma correção e uma lealda
de que bem definem as excepcio
nais qualidades do seu grande es

pirito e da sua invulgar capaci-
dade.

Recebidas

MINISTERIO

Para tratar do ajus
tamento do Ministe

rio Público

RIO 13 - Sob a pre
sidencia do sr. dr. Getu
lio Varga3 h-a'!!'1-�,; h'),�c
uma reun'��) 'c:;;�;tt�\la t��·
Mi.,�s'li:erio, ens a qual ;:w···

rão tomadas Importae
tes medidas, que serão
im !dk.ta .1I'!.H"r�e pi'o:rm,d
gadas.

MARECHAL DEODORO

RIO. 12-Terão um cunho al
tamente patriotico as homenagens
que a Nação prestará no di» I �i

de Novembro á memoria do ma

rechal Deodoro da Fonseca, pro
clamador da Republica, por ('c::lsião
da inauguJ'açi1o do se:' 1:;O',lI'lieU

to da praça Paris.

RIO, 11 O sr, Gabriel Passos Salientando nesta hora n;; ser-

reuniu no seu sabincb'te na Procura- viços inapagaveis que SanUl Cfl-
doría Geral da Repu líca, tonos os t . " Ih f· d 'd '"''

procuradorestiiim de trocar idéias �:ilma e ;;ou_ e\tn o, ([ .. nllle
�loh;e o ajusr"menU... do Ministerio A Gazeta tao �Olllellte um

Pu'biico na nova Gonstituição. I comezinho dever de iustiça.

'.

fino gosto de ELEGANTE

novidades

pela A MODELAR

PRESo GETULIO VARGAS

sulhlá.-io eUb� f&

presidente daRe ..

publica

REUNIR-SE-A'IHOJE O P. R. P.
afim de tomar
importantes
resoluções I S. PAULO, 12 A Comissão Exc

I cutiva di) Partido Republicano Pau

'I
lista, d�riEiu ao chefe da Nação um

expressrvo telegrama de apoio e
de solidariedade irrestrita.

I ,_._

Arvol-ados em auto
l-idadf1"� �oUcj51is
RIO, 1": l'cr,ú,-, � L . J �'O Ci-

nhecimento da chefia de porícía.que
I varios individuos se estão arvoram)"

I em autoridades, praticando át!JS
, que só á policia competem, o c c:·-
pitão Felinto lWueler baixou ol'den ..
terminantes, ne sentido de tais i.n.·
dividuos serem prêsos, afim de s�
verem processados.

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



==A 6AZETA
"_Jo•.• : .........

o Peri lutará amanhã com o

forte esquadrão do Avaí.
03 alvi-azuis tem cumprido

ótima perlomance, c não tem des
curado do S(l) preparo técnico.
O Peri é o leader invicto da

LE.C. tendo já vencido teans de

grande cartel, como Riu Negro,
Operaria f'en oviario, Ípiranga e

muitos outros.

Possuem os serranos ótimos

players, assim como R05alvo, T0-

uico, Adão, Abreu, Tim, Caroço
e muitos outros.

OIArai tem em seu esquadrão
grandes elementos destacando-se:

Vadico, Arnaldo, Procopio, Dia
mantino, Galego e Pacheco.

Donde se poderá prever que

grande será o maich Peri
Avai.

Externato 5 x

Internato 2

BRILHANTE VITORIA
DOS "MENINOS DE

OURO"

O match disputado entre Ex
ternato e Internato teve um

transcorrer bélo.
OLO u grande zagueiro foi o

ponto alto do Internato.
.

Os externos tiveram em Celio
s u maior homem.

OS GOALS

Celio recebe de Sá dribla Lau
ro e atira de íóra da area, no

centro do arco _guarneci�o pari
Machado cc nseguindo vasa-lo. I·

Coube a Celio aumentar a con

regem, scrimage no arco o avante

do Externato encr hre o goleiro
conseguindo o 2' I nto da tarde.

Osmar com potcnussimo shoot

consigna o 3' goal do Externa
to_

Jonas em bélo estilo abre o

score para os seus.

No 2' período, logo de inicio
Osmar aumenta a contagem.
Arí consegue com um tiro en

viezado o 2' goal do Internato.
Celio novamente em ação, consi

gna o 5' goaI.

-

,Florianopolis, 13 de N�ve�!�,o_"!. 1&31:::=

S1Loteria do Est�do·NãO foi .feito n:n��um con·

de Santa Catarina vate esp<Wic�al

m';ôica chefe ÔO ôiretor ÔO Hospital Santa ôiretor ôo Hospitul Santa
.. e maternic,aôe mar!a Au·

CASA(�Gª�
Desportiva Vendem-se as de números 124

e 128, à Rua Major Costa (Ca·
nudinho), nesta Capital.

Chegará hOJ-e G "Leão da o moti�od� venda é terem os

. ", seus pror netanos de se ausentar

Serra", que prel�ara com I para fóra do Estado.

A
"

F"·
.

Vêr e tratar com Machado &
O vai e Iguelrense Cia.

Rua je.ão Pinto n. 5.

I Np�� :v���o Es. �::�::�;�::I tado foi nomeado Alfredo Trín
I i dade para exercer as (unções de Martins - Irmãos Pongetti

I ElIcarr�gado do Pô�to Fi5cal de Editores-'R_io-1937.
Santa Leocàdia, subordinado á

A I - d RColetoria de Canoinhas. co eçao e «rvornances

II
------. , mo�ernos» qu� os IrmãOS" Po�- A,\1ANHÃ, 35 6,30 e 8,30I Romaria a getn tão ausplc.lOsamente vem edl- ho!as-Cidade do Pecado.

I e -I I
tando para satisfazer o bom gos-J

____
- ! Gruta lHe to dos seus Jeltor�s prediletos, CINE ROYAL, ás 7 horasª�������������������;;���I Anv,r-aelinil aca.ba de ser enri juecida com -Jintrevtsta tardia. e ás 8,30

I I;:' mais um volume mteressa-ue. ho{a�-L,'?ião do terror.

Q. f.
I Trata-se do romance reg.one] '

U Inta - e I ra I C).Jformhe noticiam�s" fle,ah- -. «Ponta. �e rUFd», dMu joverTl es- A\1A:·�HÃ,.i' 5,6,38 e 8,30
za-se aman ã, a romana a IIU- cntor patncio ran. artms,

,

d I horas-Mulher impossivet.'ta de Angelina, promovi a pe a Em mas paginas está bem lo-

Liga S. Pedro' calizado o panorama da vida obs-
.

d
cura e tôrva dessa raça a ;nrnfa

; Aos pOSSU I 0- que lórma as populações que VI-

Ires de apo I í-I v:m á mugem da civ.li�ação,
• ,tao ulceradas de mazelas onglna-

ces estad u a IS rias do desprêzo a que são lan

çaaas, por ; alta de assistencia
mat- r ai e morai.
Sl.)

.

ca.icaturas que chocan

pela do -iaticidade das cenas Iviolentas c explosivas, desenrola
das num ambito onde se mo -

vem, por força do proprio instin
to, as mais tipicas hguras dos
bairros miseraveis,

O autor soube dar vida e

côr lccal ás narraçõ s, numa dia
logação natural e feliz, sem de
nadar nenhuma preocupação de
fazer sertanismo de fancaria.
E', pois, um hvro merecedor

dos melhores aplausos.
A' carninh ado Cin 'ma REX,

ha quasi dois mêses passados, na

Rua Esteves Junior ou imedia
ções, UM RELOGIO DE
PLATINA de tamanho reduzi
do, proprio para Senhora, con

tendo Sf.IS BRILHANTES
�e!ldo três em cada um dos dois
lados do mústrador. A pulsei r li

OS TEANS é de COI donete j)reto contendo

EXTERNATO: Ccrreia,Cai- ambem fechos de platioil. O

J proprietário dispõe de ducumen-
diuha, Felipe; Bagre, Calado, 1e-

N �os para identifi..:a-Io e gratificallO; Cunha, Sá, Celio, Ari, elsoo
genermamcute a quem o achou

lFaraco). Ide vez qu� o entregue em qua-

INTERNATO: Machado I, qu�r uma das Redações
Machado II, Ll.luro; Waloll'f, ';

u- dos JamaIs em que faz

elin, Pequ�no; Kowalski, !\tIdton, este anuncio,

A�m�or�imi_�I'_:.A�m�o�l�im�I�},�A�ri.:...__����;������;§ª����êªê������ Fp_ol_ls:: Outubl�_���7_.__
-Os analglZliiicos compo- -."Apyr:zlina" ein ausglZ-1

A formula ôe "Apyretina" ·-Ateeto qUI? prescrlZvo com]'
-- Die Zusammrznsetzung

nentils ôe "Apyretina", es-

tão ôO.SGÔOS optimam.ente, ôe zeichnetes Proporat

besan-I
� de molde a corresponôer optimosresuItaô09. os ca- von "Apyretina" ist bereits

maneira que a ImlZrgla esplZ- Iclfica ôo. orgãos não � atin-I ders bei migl'one (Kopf· perfeitamente aos casos ín· chets ôe "Apyretina" neste ein BeUJeis ôer schnellen

giôa por efeito!!! , ec:unôari09, I
.

,,,'esmo quando os ôoia co- IIl:hmerzen). dteadolii. í hospital. unô hf'ilsamen WirRung in

.:hlltli sll'am inglZriôos sim ul-
ôen angegebenen follen.

toneamente. Em outras pa- Dr. Georg Richter. Dr. Alfred Hoe&s.
;Iavras. não ôeprime o co- Dr. A .•ton Hafner. Dr. Paulo de Carvalho
·roção. não ôiminue o per"s- Dr. �eorg Ríchler. rlíni-
talfl':'Hro gastro - intestinal
nem hyperociôifica o esta-

co geral e operaçõe5. Oiplo. Dr. Alfred Hoess, rlinica
malo-
Assinaôo: Dr. osvaldo Es

pindola
Dr. Oevalôo Espinôola,rli- Brasil.

ni' o g"rol e plZôiatr[a. ron'
sultorio e resiôencia: Rua Hospital são 1os�. 1araguá. Isabel. Blumenau.
15 ôe Houembro H. 84 A-·
Blurnena !3anta ratarina -- 5anla ratarina.

Dr. Paulo ôe rarvalho.
Dr. Antan Hafner, clinico

r1inica geral e operações. Dr. I..mo 5alôanha fron-

maôo na Alemanha e no geral IZ operações. m�ôic:o geral e operações, méôico
m�dico ôiretor ÔO Hospital co. méôic,J ôiretor ôo Hos-

QUER UM LINDO CO'RTE
DE CASEMIRA �
VA' A «O PARAISO,. E ES

COLHA ENTRE AS 200 PA
DRONAGENS.

Dr. Pedro do Moura Ferro

Advogado
Rau Trajano n I

Quereis conforto
bom passadio

Otimos bosques
descanço: quartos
caeats e soltei ros

Pe nsão Müller
Esteves Junior lilll·• 93

para
para

Escrupulosamente Familiar

18 de Novembro

e

ROMA, 12 -Apezar de se esperar a adesão {lO Brasil
ao páto contra o comunismo, nenhum convite oficial foi dirigido ao

Brasil. nesse sentido.até agora.

Resultado dos pre
mios maiores da Lo'"'
teria do Estada. Ex ...

traeão de ôute�.ll:

8.597 100:000$000
1.669 10:000$000
3,981 5:000$000
7.771 2:000$000
10.661 2:000$000

1 .091 1 :000$000
1.892 1 :000$000
3.522 1 :OO()$OOO
4.640 1 :000:000

I 14.7 J 4 1 :000$000
Todos os .numeros ��ima sa

I be-se terem s:do adquiridos por

pessôas residentes no Rio de
Janeiro.

o sr. Dnetor do Tesouro do
E.stado está convidando os srs.

possuidores de apolices emitidas

'f de acôrdo com as leis respectivas
a se apresentarem naqu ela repar-

I
tição até 16 dêste, afim de se

rem os seus títulos resgatados

II
por seu valor nominal e pagús
os juros vencidos até 15 do
corrente mês,

PERDEU-SE

fi�sociação Comercial
Flo.'*ianopolis

de

Convite ao

Dando curnprin.ento á solicitação íormulada a esta Asso

ciação Comercial pelo Digno Governo Cent.al da Republica, p r

intermedio do Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado, venho pe ',r

a todos os comerciantes desta praça �açam embandeirar com bandei
ras brasileiras, as fachadas de seus estabelecimentos, a 19 do cor

rente, data em que se festejarà brilhante, em todo o terruorio nacio·
nal, Q DIA DA BANDEIRA.

Florianopolis, 11 de Novernbro de 1937
Pedro Goulart
I '. Secretário

C::;,,�RTAZES
DO DIA

CINE REX. ás 5, 7 e 8,30
h;)ra,-OS milhões da heran
ça, e os j' e 6' episódios de Im
perio submarino.

l-'I."\i'� ')f)F·O'" , 5 7" .1'. L .'-. _ _

"
, -3.5 , e

8 30 h0i",�.- (ara/eira dos
pampas. e os J 3 <' 14' episo
dias de O cavateiri alado.

AMANHÃ, ás 6,30 e 8,30
hora�Caprichos de estrela.
._-----_.._--------------.

A_-CO-o'A-:s-if
() confortavel predio de reei
dencia á Rua Spivak, em

loão Pessoa. - Tratar no,

Banco Agricola- Rua Tra
ian\)

I T.Al\/I.�-N--C-:J,3 FL,.NTJl�SIA
PARA

I Praía de banho
TYPO CARIOC \. Salto alto, cepo pintado a Dz 179t

I
» S \,\JDAUA. Salto baixo}) «Dz. 13$500
CIN ros FANTASIA desde 12$ a Dz.

Vendas pur varejo e atacad,)
Rua Cünselheiro Mafra, 39

CORTUM!:: � TA \IlANCARIAS-BARREIROS
A" LHEUREUX

I PEDIDOS DO INTERIOR A C_\IXA POSTAL 124 � i
·1_- '-- .. _- --._- - - - .. --------- _ ... _------_. l_'
�.;;_,ma" I

·-Atesto que ten' o elnpre· --·�'-itesto que prescreve em
todos os casos inôicados, o

gaôo em minha clinico os proôuto "Ap"retino" !do far-·
maceutico rarlos Henrique:
medeiros.

cachets ôe
co

Apyretina", com Dr. Piragibe deAraujo
Dr. Piragibe ôe Arllujo.

rlinica g; rol lZ peôiatrin. con
suitorio e resiôencia: Ruo
15 ôe No�embro H' 8Z-Blu

Dr. Nilo Saldanha Franco. menau-"SlJnta rarar;na.

--A "Apyretina", pela as'·

socíação f<!liz ôos seus in.·
greàientes, será um auxiliar·
preríoso nos casos inôicaào5i

DR.VICTOR MENDES
maj::Jr ôr. Victor menôe5'.

OireLr ÔO Serviço Ôl!!: Saú
(�e ôa força Pública do Es
taôo

optimos resultaôo.:3 •

ratarina.

5 t ,. t'''1 5 t pifai ôe Timbó, 5anta ratei-
on a La arma, o umenau, an a xiliaôora, Hova-Bres(au-Ha-

I .

rIna.r.terina.

'A
OOR

PV
OE

R

monia, Santa ratarina.

CABECA?
�

E T IN A"
" .

'\
,
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,l\dovgado , Endereço Telegr.: DOLA� C�ixa Postal, 32 I M E T
e

O P O L E
Florianopolis S. FRANCISCO DO SUL- STA. CATARIl'\A I --_

� iiiiõ;iiiiliíiiãiãiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiií--�
AGENCIA DA

I.�:'.i'
COM PANHIA NR�gIO�t}A��I��GUROS GERAIS

Sociedade de Navegação Paraná-e-Santa Catarina

Limitada.,-Rio C; :'J pj ': :;.� I 5.5 .,...., \�): C) ':)O$O C,, ()

Companhia Salinas Perynas=-Rio ODe ra n '15 segu i ntes ramos:

Pring Torres & Cia. Limitada -Rio Vida
Vandenbrand & Cia.-Santos Fogo

Viagens dirétas para RIO DE JANEIRO: Posn- T
tões Paraná e Santa Catarina, navios-motor Buarque

f a nsp o rtes

de Macedo. Eva, Perynas, Aliados; viagens dirétas na- Acidentes pr':'!ssoa 5

ra SANTOS: hiates-motor 'Piratininga, Saturno e Braz Automove.s
Cubas. D:RETOR:A:
Encarrega-se de classificação, medição e EMBARQUE de Dr. F. Solann da Cunha-Presidente
todas as especies de madeira- serradas, beneficiadas e em [osé de Sampaio Moreira
tóros etc. cereais e mercadorias em geral. para qualquer Dr. Plini(l Barreto

porto do Norte ou do Sul do País, bem como para o Extcrio Peça p!' espectes e info. mações a- s
Recebe cargas de importação,', do País ou do Ex- 4:�E(\lTES GERAIS
terior, para desembaraço e redespacho para Machado & Cia'

as praças do interior Rua João Pinto, 5 - Telefone 1658

SEPVIÇO GARANTIDO E RAPIDO FU H<IANOPOLlS

Preçoq r-nodi "';08

SEGUINTES JURuS:
I

elC Limitada e5.1. ala

Propr letar-Io ..Joao Gonzales CIC.AvisoProl 6.1, ala

li Prazo Fixo 8 I ala' EUX! fi D [
_a': �l8r

.

i-lfl!!!
.5" n .(. �rnpYf),-""I(. """ Cnpitaj sebscrrto 1 000·000$000

���8J..v.z:M�il�;i��!bJl@D�;g..b..������� :-�';��:�;7: .1;;0,\:, Capital real izado '50o;ooo�ooo
� Cálculo de qualquer Planta,execução, tis- � ;;�:�:j, Oferece aos segurados em todo Esta:
:;� estrutura em con- callzação e direção I ULCE,< -;) serviço completo de

� creto ar: lado de ob.as � iJ:L�XI1\. ,������;'J� 0ÇLL� A�;sistencia Médic.;:), Far-

� e ferro Aparelhamento com � i�3i:t:;�: DARTHF�U::,
-

maceutíc�:� e Hf'"..)spitdlar
L;'� pleto para constr u- � lia·� ��OE�E::i,�l;�;��>�s SUB-AGENCI \S EM TODAS AS CIDADES

� ções de pontes em � � .... SCROI-HUL.6,') DO INTERIOR

í\:;;;t:;.:�,' concreto armado �� ��, SYPHILlTICAS HAg•enAteV-gleL�'aAI,r.
v

"

e finalmente em todas
81 aííecções cuja orl-

f� � llarca roe!slradl gem seja a CONSELHEIRO MAFRA-TELEFO'�E 1.561
, '.á � • 'AVA R I A., ••

r� CO'NSTRUTORA IGUASSU' L d � =- MilhareSdecurad: - CAIXA POS��" 14,0 -'- END. TEL� «AVILA"

�:� i t. �
6RA11DE DEPURATIVO DO SAN.U!

,.. ,.), I "I r, ,0'0 t..,o I. s

� I;
,.�, �\1 �'�����:"":j"� ,.'.' -·kr','·;,:;.·��illt..,�. .'·Ô!;r..· ;;'�,�.�."llk·",
'1-J rf]

'1'l�Q.'Si�#i/,irã" ';{"Il? - .•,�.i_·�·�B"���

I.t� Omar Carneiro Ribeiro - flausino Mendes da Silva �: •

�.'.� �'Cr. edíto Mutuo Predl��í!'1", ENGENDEIRO� (;IVI"S . �
Clt J ..

� ��� .
l�� ��.� -

-

o

L,.,.,�.�' SA LAS 12 e 13
').\1 S "

�f""�� Rua 15 de Novembro, 416 ""
r ANDAR � E' INCO'JTESTAVELME�rE UVI DOS M�IORES CLUfJ[S Dé.: SORo I

f $ �
TEIOS DO BRASiL, SO° EM PRE' 1I0S FORA�A DESTRiBUl�US p,' MAIS

f g
N DE MIL DUZENTOS CONTOS (1.200:0úO$OOO), EXIGINDo APENAS PA-

b� Tei. 1503 Curitiba • Paraná � RA CADA SORTEIO 1$000 RS. E' FANTASTICO ... , PROCURE�v1 HOJE
t\lj �\ MESMO A NOSSA SE'pE PARA OBTER UMA CADERNETA, PARA
I �� t!l PODER CONCORRER COM OS sor�TEIOS DE 4 E a DE CADA

;,\� ••••• ' � MEZ.
�

Ge••D �fill OtHNt �

I Obras contra::d:;'siO I- semestre I
� �

= donte em concreto armado sôbre o Rio Passa Três (Estr. Curitioa-S. Mateus) � �

�� POl1_te de concreto armado sôbre o Rio S, João (Estr. Curitiba-joinvile) RRI�;; Preteltura e Forum de Mafra �
!p(}rup Escolar de Mafr':l

� Grupo Escolar de Rio Ntgro �.\
�

Grupo Escolar de Irati � •
II M,itermdade de Rio Negro ����' !.:� Fstação Experimental de Viticultura em Tijuco Preto (Paraná) � :i1 L, tf dS construções de residencias ��.!

�;r:I'.::-..,7' :rtY���,�- ��ZC�ZOJ:� Ia 1§:�•• f)��';���'··�'�1'" � -'-"!:..,-.,---'-=-=---,..........__.";,, .......,-----,�&lUB�••••.,,:

I

I o-. Alfredo P. de Araujo
MEDICO

Especialista em molestias de creanças, nervos

impatudismo e moles tias da pele
Tratamento do empaludismo e das m rlestias da pe-

le e n ervosas pela fiutahematherapia
'

Consultorio e residencia -Praça 15 de Novembro, 13 \
I Telefone, 1.584 II Consuttas=-Des 8 às 11 e das 14 às 1 � �ras __

das Térmas
Estabelecimento moderno recern c instruido .. proxi-

[�10 ás aguas termais

O,Jtimas acomodações e serviço atencioso. Coziuha
ele primeira ordem brasileira e alemã

Pr"eços modicas
Proprietario: Herbert Falk

(Mau sprícht deutsch)
GUARDA-- Municipio de Tubarão

Santa Cetarir\8

Araranguá
HOSPESE-SE NO HOTEL NOROE:;TE cosinha de

1 a. ordem, asse:o e higiene I
Linha de onibus para Porto Alegre quartas je

domingos

II .

II i

.

I
II
I

.;.�"- . .�, '-, _,.....,.._""'-

-; -�-�
-- -

-::- ""': ��.=:�..;,,;.
. - .. - - --,.- .,- ---. --------�

II
I
I

r 1·
CASEMIRA EM CORES, ART

TIGOS FINOS
Banco de Crédi.to CASA "O PARAIZO"

Poputar e Agn- '1--------
cola dq S .nta ALUGA--SECatarina o coulortavel prédio de resi-

I
dencia á rua Estt�es Juni(lr

(Soe. Coop. Resp. Ltda.y n, T179. B A' Iratar no anco gnc) ai á
Rua 1 rajano 16.

Rua Trajano n. 16

(Edeflcio prQprio)

Cacita] 1 36:700$00dl
Reserva 56:424$4g8�

Pastas escolares
e comerciais;
cintos para homens,
pelos menores preços
só na Casa Beirão

V!!i=NDE-S�rl-I,- ,��:j'�d�n�:s, 3 �
urna féKmacia bem afre- I M E R I D Iqne�ada, n'um bom p,onto . O· N A L�i�C��ha férrea São rran-

.' ,__ , __ I
Para mais informações Com.,panhla de segurosnesta redação. �de acidente de

Trabalha

REC EBE DEPQSITO

PA6AHOO 05

f-"remio maior 5:175$000, e multas
•

prem�os menores

E' A U�ICA SOCIEDADE DE SORTEIO QUE DA' ASSISTEN
CIA ME'DICA.� QUE PUBLICA O RETRATO E r�ECIBOSI DE"\ SEUS
PREMIADOS E QUE ENTREGA PONfUALMENTEtl.0SSEU5 PRE\110S.

CREDITO �UTUO PREDIALr

Rua Visconde de Ouro Prato N' 13

o
ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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fi

II

-Filiaes
I\/latriz:
em:

FL.ORIANOPOL.IS
BlurY'lenau ..Joinville Sao Francisc'o Laguna-

Mostruario permaneote en"'l Cruzeiro do Sul

Seoçêo de SeoQiio de

M A C H A D O & C ia.

Seoção de,
FAZENDAS:

Fazendas naclonaes e extrange'ras ,:;ara temOt FERRAGENS: MACHINAS:
Morins e Algodões Machinas de benerlcíar madeira
Lonas e Impermeaveis Material em geral para construcções: Machinas para officinas mechanleas
Tapetes e trilhos Cimento-ferro em barras, ferragens para portas Machinas para laoeiit3
Roupas feitas e janellas, tinta Machinarios em geral para a lavoura: � idos,
Sêdas Canos galvanizados e pertences grades, cultivadores, moinho etc.
Lnha para coser e sergtr Fosões e Camas I orornoveis, Motores de espiosão, vi.otmf's �
LI em novellos e meadas Louça esmaltada - apparelhos de jantar -falhe- electrtcos
3abonetes e Perfumarias res Material em geral para rransmis- -"; ...$' ;-:(1
\Itolchoados e Colchas Louça sanítaría - banheiras mancaes, correias de couro e lona
Cortinas e Cortinados Tintas a oleo e esmaltes ')leos e graxas lubrificantes
toalhas e guarda-napos Arame de ferro - télas para todos os fina Automoveis e. Caminhões FORD � -ças, ,,:;cs-

Sapatos, chínellos, meias Productos chimicos e pharmaceuticos sorios, serviço rnechanico
� Deposltartos dos afamados Conservas nacional e extrangeiras Pneumaticos e carnaras de ar G� ODYER

I
Charutos cí)AN�MANNit �_ Be_b_id_a_s_na_c_io_n_a_e.s__c_e_x_tr_an_g_e_ir_a_s M_.:l_te_ria,J electrico em geral

Empreza Nacional de I'-Jave�ação "Hoepcke"--vapores "Car! Hoepcke" "Anna" e Max"

� Fabrlea de Pontas "�ite fVlaria' - Fabrica de Gelo "Rita Maria" - Estaleiro 'Arataca"
,

.��AVAV'AVI��- ·=-->O����,AVL\..VAVâ��.2·i.i

��G�G�8I'ef�.O --- G....a•••���������������������������������' AutlJmoval eeenemlee
• T

! Percorre 1 1 qnilornetrcs

; M E T R O P O L E; Empreza Bruening.. ranspcr- '����a� litro apenas de ga

• �
d Cp·

Inteiramente reformado,
• Companhia Nacional de Seguros de ACidente do !,'< te e argas e assagelros tr.azendo:
111 Trabalho i� pistões. aneis, pinos, caixa
" (Uma Companhia Brasileira para o Brasil) • de tróco, acumulador, tolda,
� Autorizada a. funcionar pelo de- 0I' FI

III I- TubarãO
sanefas, jogo de capas, pin-

ereto n: �952 orlanopOllS!!II - tura, etc., completamente
nóvos.

CAPITAL SUBSCRIPTO 1.200:00$0000
CAPITAL REALIZADO 600:000$000 Proori t

.

S·. t B'
4 psneos c 1 .J- corro ':0-

C.)n--eto Ia: ropne ano I ves re ruenlng 'víssimos.

Dr. F. Solano da Cunha-r Presidente InforrY""lsçOeS corn'DAViD SILVA á Praça Vi:���dO por 3:500$000 á

Jose de Sampaio Moreira G
15 de Novembro - Agencl'a c::.ELL '

F
y , >....J A tratar COTo Raulino HornDr. Virgílio de Mele fi nco

Dr." �cnrique I)ods�o�h �������������������������������� Ferro. �lorianopolis.

Elzemann f�i�:t'tcl geral D E I X E UMA R EN D A
A Gazeta I n·a·ic·ã·:········

'* Supedntendente gera: •

Ia Dr. Jacy l'V\agalhàes � MENSAL Á SUA ESPOSA I Dr. Arminio
• Serviço médic : eficiente ç mod��:lO, cdom «ssls- G APO' 5 A SUA MORTE Tavarestencia imediata aos acruenta os ��, �

• Agentes gerais O
� Machado & Cia. ��� Rua [cão Pinto.õ - Telefone 135R •

FLuRIANO,'OLlS •
• ,',' , G,'I-��-·���� ft·�-��.·$-
_

�"M"'���'N':,,_'�")fI;I ������ __

�"�I; _'_-_

;;:'w.iii!!�!!!!!ii!�!i!i!-�1��:iõ.õí1�·,�-�'"'i.����-:�-'�����,-�-���,5��·-���·.:�-'it���-"���.. ��,����.. ���

i A F�vorita �
� ---�---_---- �
� Em loteria a sua favorita r

I

�
�
�
�
�
� t

� _

� A V E L I N o J o S E' V I E I R A I. VEL P\ S FE1.... Hi-\DOS � (;onst.·id@r Licenciado

�'\, II�� ESTREITO (João Pessoa) -- R. 7 DE SETEMBRO, 177

�N<'�'- _1 ��iiiIiiiiiiii�ijiiiiiiiii;;..;;.iiiíiiiiiiíi�--.:;;;:iiiiiiijiiii�;_ãiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio

Agenchls e Ilepresenta.;ões
Teleg.: PR.MUS Rua João Pinto, 5

Caixa Postal, 31 Telefone, 1658

FLORIANOPOLIS

Rua Fehpe Srhrnltd n· 7 e 17 a

N o Estreito Ponta do Leal

sT EE

CatarIt.e

.JS CL4" I l

A "SÃO PAUlO" offerece um Seguro garan
tindo tres beneficios em uma só apolice, a saber:

MEDICO-ESPECIALISTA

Ouvido - Nariz - Gar
ganta - Pescoço

Consultas das 10 ás 12-
das 16 áS 18

I
Consultório: Rua João
Pinto, 7 .. -- Tel, 1456

,I Res. Rua Bocayuva, _1141\Te!. 1317

1.0 _ um peculio pagavel ao beneficiaria

logo após o faílecimento do segurado:

2.° - uma renda mensal pagavel durante
cinco annos a partir do fallecimento, e

3.° - um peculio addicional pagavel
cinco annos depois do fallecímento.

Fundada em 1920, o progresso da A IlSÃO PAULO se eviden

cia pelas seguintes cifras, relativas ao ultimo quinquermio i=-

ACTIVO RESERVAS RECEITA GEIiAL

1932-17.036 ccntcs 13.1)64 ccntes 6.726 contes

1933-18.205 contos 14.164 contes í .941 contos

1934-19.943 contos 15.922 contes 9,485 contos

1935-22.314 centos 18.4 27 conto. 10.741 centos

1936-25.973 contos 22.373 contos 12.375 contos

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

CUnlca médica da crian
ças e adultos

LABORATORIO DE
ANALISES CLINICAS

I

-'-,

1
Consultas diariamente das

4 ás 6 horas

Consultorio: Rua João
Pinto n: 13

�ONE-1595

R<!�iJência: Rua Visconde
de Ouro Preto n' 57

FONE-1524

Dr. Carlos Corrêa

Dr. Miguel
Boabaid

CLlNICA GERAL
Vias Urinarias

7ratamento moderno das
mo/estias do Pulmão

Consult.-R. joãO Pint::;, 13
1 elefone. 1595

Res. Hotel GJoria-�one 1333
Consultas das 13 ás J 6 hrs,

Partos - Molestias de
Senhoras e

Molestias de crianças
Diretor da Materni:1ade
Medico do Hospital

(Curso de especiatização em

molestias de senhoras)
Atende na Maternidad
até ás 8 1[2 da manhã
e á tarde - Consuitorio.
ANITA GARIBALDI, 49

Companhia Nacional de Seguros de Vida

Directoria: -

DR. J O S É M A R I A W H I T A K E R

DR. ERASMO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO
DR. JOSÉ CASSIO DE MACEDO SOARES

Séde: - Rua 15 de Novem bro, 50
SÃO PAULO

Succursaes: RIO DE J�I'�EIRO, CURITYBA,
PORTO ALEGRE, BAHIA e RECIFE

Agencia: SANTOS

Dr Aderbal
da Silva
I\dvogado

�ua Cons. Mafra, -l O (snb.
�ories 1631 p. 1290

R.

I Accacio iVuo .. \
•

re I ra tem seu escrip-

tÓJ io de .advogacía á rua I
Vis.onoe de Ouro Pretu I
n. 70. - Phor.e- 1277.-� I

ICaix I Postal, 11 0, I
I Dr. Pedro da Moura Ferre I

Advogado

I RUd Trajano, n' t

1
__

Telephone n'

sobra.to

I45t- \

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�.������������������.G••�OO.G�������������6..q;P2�
,� .A. ". �

� CASA T ES' IRMAOS�
I P A L. A C I O O A S S E O A S, �
�

.

que é o orgulho do p\lVO de Florianopolis �
� �

I Nenhur� concurrente po�sue stoc� pare- �
�� otcio e por preços tao r?zoavels �

,
�. .,

Sedas estampadas, tudo que é
• ." �

� d
· · '.1. d A MODA M6RA NA �

I • o melhor ates- .na ernlSSlmo, I.U a S� encan- I.�
I e� CASA TRES IRMÃOS. •
; G tado é a Ira, tais como crepes, renards, �

li s. VENMA VISITA-LA E

Gi.�, o· •
-< . "L. peles, etc. v. EXCIA. SAIRÁ PERFEl �I . preferencia da '@Iõ�

. �
I) e TAMENTE CERTA, DE QUE •
� elite! •
«I ALI TUDO E' BOM E FINO �I

:. _O O ":
; 1-- �I ,-- Ir':Noivo, na mais rósea quadra da vida, quão satisfeito

Quer ser arnavel com a sua esposa, filhinha,

I � 1�,

��I
t:'
•

não se sentiria V. Excia. em fa7.er contente a eleita de seu

coraçã+
Í

Entretanto, ela sonha com lindos vestidos ccnlecio-

EDIFICIO PRO'PRIO

-

LINHOS PARA TERNOS DE HOMENS SORTIMENTOS COM-

i ��.\

G
PLETOS DE 12$, 14$, 15$, 16$,18$, 20$,22$, 24', 26$,

I 28$, 30$, 32$, LINHO BRANCO DA l\IELHOR MARCA MUN-'

de Floria-

nopolis. I
------------,

.------

I
I A Casa Três Ir-

cimento modelo, que

mãos é um estabele

honra Florionopolis, a

capital elegante.

irmã ou noiva? Presenteia-as com um lindo mimo

de feitas como só se encontra na conceituada

Casa Tres Irmãos

-- ,__
1

V. Excia. já v;:��I
lindos Unhas para ho

mens?

Visite, então a

Casa Tres
Irmãos

o MAIOR EMFJORIO DE SECAS

•

<,-
• �

�

.

I. .

A maior novidades em Sedas no
Ria e São Paula. Acaban.os de ;,
receber di!f1Détam�nte das fabri l ��

��
! DIAL LEGiTIMO 120 TAYLOR DE 5:;' P)R 40$000 cas .. Por preçc�s nunca vistos �
� XADRES NOVIDADES POR 6$8, SEDA ULTIMA MOO \ POR U

�. SORTIMEN10S COMPLETOS DE UNHOS PARA SENHORAS 8$, 9$, 10$, 12$, 13$, 14$, 15$, 16$, 18$, 20$, 22$, 23$, 24$, 25$, 26$, �)
� 27$, ,28$, 30$. SEDAS ULTIMA PALAVRA PARA KIMONOS E VES· �
G •
... EM CORES. TIDOS PARA BAILES 18$, 20$, 22$, 25$, 30$. �.':
� COM I METHO DE LARGURA. t�
o e

i Partidas de linho das melhores qualidades !
� por 1:500$000 corri 10 peças �
� �
�� Atenção ! o;terição ! �
�� Grarde s""'rtimento de péles, Renard Arger-':ter �

-I,
�l'LJ

Renard marron da Alaso"-"', R�nar�:i Verrnelho-Renard preto. Casacos de Péles �
� da rY"\elh�::):r' quali,dade - C\..Jt-t(�)S e 314, de'-� te 8P"'tigo d,amos descontos especiais �
� para todos tef�em margerr-� dE� fazer $U '�""s.?':ornpras de péles e aproveita -Ias para �
�

as festas. • LUVAS Dr,;: PELICA DA MELHOR QUALIDADE POR 22$ �

i;)( Visitai nossa exposição, principalmente aos domingos �1� �
'�T ff' A

·

& I
� R. FELIPE SCHMIDT 22 �

� U I rrnn e rmcos F L o RFIe: -:. � PO'��� �
� . �������������������O====-=5�'--���I�����������������
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c TARINENS ,

Abre o teu coração, minorando o sofrimento dos infelizes, com ..

parecendo no Garden Party a realizar-se, ameahã, lia chácara da Estaç.ão
Agronomica, das 14 ás 18 horas, em beneficio do Preventorlo para 0,5
filhosl��dosl��lazaros. Uma tarde encantadora de bailados e musica. A

" " lJ':

entrada é gratis.

Para o

A CASA

;.
;

t
.,

no

•

--

Escrever crônicas... Conservou-se
Eis-me novamente na arena a noite no seu

para revidar os golpes da espada
(já não é mais agulha) luzente e gabinete Na noite de hoje será ofereci-
afiada que o boníssimo amigo da ás familias dos associados do
João Barbosa me apresenta e que «Lira Tenis Cluh- mais uma das ...

me deixa a tremer, <quieto de � elegantes reuniões, com que este. RIO" �1-Falando aos jornalistas, o s�. Francisco de Cam-
terror e espanto» como lá disse o cJub costuma mensalmente diver-

I p08 c_?meçou dl�endo que o governo tem em r:rll�a manter as su_as
pranteado Guerra Junqueiro. tir a nossa sociedade. A reunião relaçoes com a .Imprensa num te�re�o de cordlal�d::de e �ooperaça()
Eis-me aqui, pois, com as mi- social desta noite promete reves- �ut.u? Sugeria que Iosse cons tituida uma cornrssao de diretores de

nhas parcas bagagens belicas e tir-se de excepcional brilho, pois jornais, for�and? um C�nselhc de Iu:prensa, atraveAz do qual o go-
com as minhas enferrujadas ar-

os preparativos do mesmo o indi- ve:n_o e os _JornaIs t.rocarIam. as s�gestoes .

para a boa �archa das
mas...

cam claramente. Daí se explica atividades .lo�nalIstlcas. D!ss eainda o tItular_da Just?Ia que o go-
Para ESCREVER CRONICAS

o entusiasmo, que, ha dias, se' ve�no deseJar�a a colab�raçao de todos os orgaos da
. Im�reni:la do

devemos conhecer, antes, a ve-
vem manifestando nas nossas al- pais, no sentld? de veicularem' n�tas de ordem doutrinaria de com-

lhissima verdade latina «SI VIS
tas rodas sociais para a SOIRE'E bate ao. comunBr_no. F s.r. Fra�rlsco de Campos prOll1et,el� que se

PACEM PARA BELLUM»... I dançante do querido club da co- esforçarIa. o �axlmo po�slvel, afini de tornar a censura a Imprensa
Em todo caso, tentarei revidar

lina, e não exageramos se afirma- o menos mcomoda posslvel_. _

o meu João Barbosa, nunca des-
d d b d

mos que o "Lira" irá conquistar,
f

·

d I
N O pr.·me.·romereci o, nunca es ata o na

p ata0hoje, mais uma vitoria no rosario armacla e ngrande amizade que o dedico.
Poderei fazê-lo?

dos seus inconfundiveis triunfos BERLIM, 11 - A imprensa. CHEGAM UNS

sociais.
.

Vejamos. As artes são, efeti- « Estará de plantão amanhã a germanica diz qu� os a�onteci- DR. GIL FAUSTO DE SOUZA
t ti ta

.

t
.

.

F
.

S'
,

J
- mentos nestes ultimos dias no

;;:���a��. como os ar IS s, in er-

t'��� \
OS AFAMADOS CHAPE'US p7�:�C13 anítas, a rua oao

Brasil o vieram tornar o primeiro
Nüo escrevi nunca esse dispa- GAL. GOES MONTEIRO I "CRESPI DE LUXO" O serviço noturno será feito Estado Corporativo da Amerisa

rate de «italiano Verdi», <brasi-

I
CASA O "PARAIZO" pela Farmacia Cristovão. do Sul.

leiro ®arlos Gome�», etc. .RIO, 12-0 general Goes Mon-
'-�=,. .... "'''ii'''' �....... "'_"""" "'........,.'" i

Não enalteço, somente, os va- tel:o conservou-se durante toda a ,"����.....=ç.:lCd;.",3:....�..�..��' O Celso faustoleres da minha terra, esquecendo noite no seu gabinete de Chefilll ij Basilio Ferrari � I
r.

que OS ARTISTAS NASCEM I do Estado Maior do Exercito. � e �!
de SousaDO CE'O! I' .

.� wt u
Bela tirada, não resta duvida! -POSS? certificar que empreguei. � Catarina Ferrari ij:
A verdade é bem outra e as

I
com otirnos resultados, o renorr a- � participam aos pa- r.� i

minh. as crônic.as mode.stas sobre d,o. prodúto .« APY r(ETINA» ,I as .t.� rentes e pessôas de sua a- � i
L C I J " mizade o contrato de casa- I'f
. ygra erqueJ�a, pau Ista: e ua� a'g>as leproticas, sem notar alte- j� mento de sua filha ANGE- r�
Ventura, mexicano, afirmam a

ração d f .- . d' i ��
puridade que eu já escrevi algu-

a unçao car laca.

�� LICA oom o sr. FULBER- �
ma cousa sobre gente «extra- , ..� TO MACHADO.

'�
catarinense », si me permite o ter- (3) Dr. A]fred" Cinielo. � Fpolis. 7--11-1937 �
mo. :H1 ��

.

Agora, vaQmos �o. «pedaço me- Medw:o estagiario voluntário � r�'���::-1� �
lindroso« .... ue e ISSO a que o do D., • " t cie Profl·l"'xl·a r.tl� r.� nge ica r.� Jt

.

h d
.. �par,am n o � ui." .......,...."" ,1

.• -.__" '

amigo c ama e <catarmensismo
d L S-

�. z *�" e "ra" "'L"""

barato e irritante» íl!! I
a epra. ao Paulo.

�"""

� Fulberto �..,.""
Não compreendo bem. E devo

_ I� nOIvos ij
mesmo confessar q ee nos meus b Fpolis, 1- �

I!!I io!!I
pequenos dicionarilh de gente po- TERNOS FEITOS DE 50$000 � 11-1934 �bre de dinheiro, n.;'.S muito rica PARA CIMA SO' NA CASA I ::_�r�::#"J:::� �"'}::-is:�
de bairrismo Sanlu e imorredoi- "O Paraíso"
ro, não existem aql:ele substanti
vo e aqMles dois horripilantes
qualificativos!

Nã_o .ha ca�arinensismo barato, Inlilll un ta. te .

O que pode, o que deve, ha-I
ver, sempre forte, sempre pujante,
em cada coração catarinense, é o

bairrismo, ebitl intimo sentimento
que é amôr ao berço natal, que
é, pára melhor dizer, amôr á Pa
tria!
E' ahi que eu vejo as melho-l

res provas de patriotismo. Quem \
defende o seu Torr�o pequenino
e modesto dá uma grande amos

tra de que tem um coração a pul
sar, sempre, de amôr pela Patria
imensa!

Eu sou um desses corações!
Or�ulho-me de se-lo e me orgu
lho, ainda, de ignorar a existen
.ia das palavras «catarinensismo
barato e irritantfd

Como vês, meu bonissimo João
Barbosa, tenho, tambem, muitas
vezes, essa «preocupação l> de dar
aos outros os meus < humildes con
selhos»!".

Si não me abateres com os

golpes da tua espada luzente e

afiada eu voltarei (talvez, quem
sabe íl) á tua presença, qual gla
diador osféndido ...E ofendido por
uma simples agulhada ...

S. VIEIRA

Soirêe
Lira

toda

Ora. Josefí"a Flaks Schweldson
MEDICA

"CAIXA LOCAL DE FLOHIANOPOLIS
DO DEPART....MENTO DA DECIMA

REGIAO""

Aviso

De ordem do sr. Diretor Regíonal. levo ao conhecimento dos
srs. empreb'adores. que as CADERNEIAS DE PREVIDENCTA dos a.5-

soc!ados deste lntituto. acham-se á disposição dos mteressados a

partir desta data, na séde desta caíxa local. á rua FeHpe Schmidt n •

36 Sobrado. das 9 ás 12 e das 13.30 ás 17.30 horas.

FloríanopoHs. 9 de Novembro de 1937.

ministro da Justiça su- �_º_�_�._A_.Y I Q_��
geriu a ereação de um

Conselho de Imprensa
ANIVERSARIOS

SRA. JOÃO BARBOSA

mundo eleg�nte
,

�s ultimas creações da moda:�.
IVistosas bijouterias, lindasfaniasi,as,osmais ��o·der�*'1!.S �f'l't�:�l':��� ���i.?�� ,�resent·yttl

NA C ri. S A' M A C O O. N·�·.� ��i �t

Ex-assistente do serviço de Gin�colugia dos I:-hpitais I
h Gal> bôa, Fendal,-ão Gafhé-Guinle e S. Fra"cisco d"AssisIL IEx-mtcma do sarviço de Pediatria da Policllnica

de Botafogo I Acha-se recolhido a apartamen- 'I00· ; ,'ç.\S DE SENHORAS E C('-' �':Ç.\S I t? reservado d� Hospit�l de Ca-

(.1 ,nsul�orio: Rua Trajano n" I L _ .. S .

rIdade, o�de fOI su_bme.tI�lo .a me-

Consultas: Das 10 á 12 d 2 .:;. h
hndrosa llltervfnçao cuurglCa, o

1'.
�

S e .�s. ,I oras I �r. dr. Celso, 1!austo d� S_?usa,FLORL-.NOPOLIS SANTA CATARIN-\ Ilustre Secretano da Vlaçao e

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
Obras Públicas do Estado.

PENSOES DOS COMERCIARIOS

nosso

QUE MAIS BARATO VENCE

A data de hoje regis ta o �ni.
versario natalicio da exm a.· �ra.
J. Iracema Brueggmann Barhasa,
digna consorte do nosso talento
so companheiro de trabalho sr,

João Banbosa, e genitora do jo
vem Paulo B. Barbosa, dedicado
redator esportivo de «A Gazeta».
Gozando de inúmeras relações

na sociedade a distinta aniversa
riante, pelos seus elevados dotes
de coração, será, hoje, muita cum

primen tada. «A Gazeta» respei
tosamente apresenta suas Ielicí-

.,
-

taçoes.

Encontra-se, nesta Capital, o

sr. dr. Gil Fausto, da Diretoria
Terras e Colonização, atualmen

I mente servindo em Blumenau.

I Acha-se entre nós, procedente
de Rio do Sul, o sr. Henrique
Voigt.

Em ônibus da Auto Viação
Catarinense seguiram hoje, para
o norte do Estado, os seguin
tes passageiros: Antonio Melo e

Iamilia, Augusto R. Mecheh.
Domingo Hasti, Albano Souza,
dr. Braz Limonge e Ilma Eu
richa.

a a c: g3o d '":< S OUTROS PARTEM

l\10NT,:: VID:-.'U, 12
CO," de�,rl'l() {J f i capital: ar iu
ôntc.n, d, Rrver '. o dr. \!laTio
Cunha, primo do ex-gove .. "dor
(.0 Rio Gra, c!e .10 Sul, general

I Flôres dd Cur.l.a, e ex-prefeito
de Cuaíba.

Para o sul, em ônibus da
mesma Empreza, seguiram: Va-
1entim Cantargi, João Cardoso.

Acre&ta-st: que' s. s. vem a João P. dos Santos e Herbert
Montevidéu 11 ti ii !ladc) du f/cne- Kuehlckamp.
lal flôres da Cu h.l. O oro Ma

P P U'_
.

h'.

C L h. . [), ,

ara orto mao segUIu Ole
fiO _unna C.' h li a \l\erl.l o d B L' d'

. ,. .'

10
sr r. raz Imonge, me ICO

cavalo, IlU(Jllld , ção da� tropas resi-dente alí.
federais.
---------------------------------------------------

'.

.......
..._...

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




